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Stellingen bij Bolzano’s Early Quest for A Priori Synthetic Principles

1. Wolffs eigen geometrische bewijzen laten de lacune van zijn methodologie
van de wiskunde zien doordat een rechtvaardiging van de rol van diagram-
men en constructie in deze bewijzen ontbreekt (hoofdstuk 1).

2. Vanuit ideeënhistorisch perspectief kan Kants filosofie van de wiskunde het
beste worden opgevat als een transcendentaal idealistische opvulling van de
lacune uit stelling 1, zonder dat hij daarmee Wolffs methodologie van de
wiskunde wezenlijk verandert (hoofdstuk 2 + 3).

3. De rol van symbolische representatie in Kants filosofie van de wiskunde
wordt systematisch onderschat (hoofdstuk 2 + 3).

4. Kants transcendentaal-idealistische positie komt voort uit zijn these dat onze
verschillende kenvermogens (zintuigen en verstand) resulteren in cognities
waarvan de mereologische structuur afhankelijk is van het kenvermogen. De
beperkingen en mogelijkheden van deze mereologische structuren begrenzen
en constitueren daardoor de vormen van kennis die door de verscheidene
kenvermogens kunnen worden voortgebracht (hoofdstuk 3).

5. De mereologische structuren, zoals Kant die zelf in met name zijn colleges
over logica hanteert, vormen een uitermate preciese uitleg van de verschillen
tusen analytische en synthetische oordelen, en daarmee ook van de noodza-
kelijkheid van de rol van de zuivere aanschouwing in de fundering van de
wiskunde (hoofdstuk 3).

6. In tegenstelling tot wat bestaande studies beweren, is de vroege Bolzano min-
stens zo scherp als Kant in zijn kritiek op de rationalistische traditie van
Leibniz en Wolff, met name als het gaat om de rol van analyse en analytische
oordelen in relatie tot de aard van wiskundige kennis en de meest fundamen-
tele principes van wetenschappen (hoofdstuk 5).

7. Anders dan vaak gedacht, zijn ook zeer algemene en abstracte waarheden
zoals 2 + 2 = 4, juist voorzover zij als algemene en abstracte waarheden
opgevat worden, in hoge mate aan verandering onderhevig (hoofdstuk 3 +
6).



8. Omdat ook het meest abstracte werk van de grootste filosoof een kind van
zijn tijd is, hangt de mate waarin wij dit werk begrijpen sterk af van ons
begrip en kennis van de tijd en context waarin dit filosofische werk tot stand
kwam.

9. Als zelfs nog nauwelijks door school en maatschappij geïndoctrineerde kin-
deren met sterke drang naar waarom-vragen hoogst verbaasd kijken als het
onderwerp van dit proefschrift wordt samengevat met de woorden ‘waarom
twee plus twee, vier is’, is elke poging tot uitleg van het onderwerp aan vol-
wassenen bij voorbaat vergeefs.

10. De totstandkoming en verdediging van dit proefschrift vormt de uitzonde-
ring die de regel bevestigt dat van uitstel afstel komt.

Johan Blok

2


